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I Organizacja życia klasy i szkoły
 wybory samorządu klasowego
 udział w wyborach samorządu szkolnego
 zapoznanie uczniów ze Statutem Szkoły ze szczególnym uwzględnieniem

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania
 zapoznanie uczniów z procedurą egzaminu maturalnego
 udział uczniów w zajęciach integracyjnych
 ślubowanie klas pierwszych
 udział uczniów w uroczystościach szkolnych
 udział klasy w konkursie „Klasa gospodarzem szkoły”
 zorganizowanie wigilii klasowej

II Współpraca z rodzicami i środowiskiem
 spotkania wychowawcy z rodzicami
 wybór Trójki Klasowej Rodziców
 zapoznanie Rodziców ze Statutem Szkoły, WSO
 zapoznanie Rodziców z procedurą egzaminu maturalnego
 stały kontakt z rodzicami uczniów mających trudności w nauce i sprawiających

kłopoty wychowawcze
 zapoznanie się wychowawcy z sytuacją rodzinną i materialną uczniów (ankieta,

wywiad)
 pedagogizacja rodziców n. t. „Jak rozwijać zdolności i jak skutecznie uczyć się”

III Udział w kulturze
 wyjście do kina, teatru
 zasady savoir vivre na co dzień – pogadanki na godzinach wychowawczych
 wycieczka rowerowa (integracyjna) do Złotego Potoku

IV Troska o zdrowie
 propagowanie zdrowego stylu życia – prelekcje, filmy oświatowe
 stały kontakt z pielęgniarką – zapoznanie się z kartami zdrowia uczniów
 udział uczniów w poza lekcyjnych zawodach sportowych
 spotkanie z przedstawicielem Policji n/t patologii (alkoholizm, narkomania)

V Kształtowanie postaw społecznie pożądanych
 udział w akcji „Sprzątanie świata”
 udział w akcji „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”
 poznawanie siebie i praca nad sobą
 rozbudzanie zainteresowań czytelniczych
 zapoznanie uczniów z Konwencją Praw Dziecka

VI Bezpieczeństwo ucznia w szkole i poza nią
 zapoznanie uczniów z przepisami BHP i instrukcją przeciwpożarową
 omawianie przepisów ruchu drogowego
 zwracanie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo uczniów i innych

VII      Podnoszenie wyników nauczania i zachowania
 zorganizowanie pomocy koleżeńskiej
 zapoznanie uczniów z technikami uczenia się
 stała kontrola frekwencji i spóźnień
 mobilizowanie uczniów do udziału w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

IX
IX

IX
IX
IX-X
X
wg harm.
wg harm.
XII

IX,XI,I,IV
IX
IX
IX

cały rok

IX
I

cały rok
cały rok
wg harm.

cały rok
XI, III
cały rok
XI

X
I
cały rok
cały rok
XII

IX
X
cały rok

X
IX
cały rok
cały rok


